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Doğumgünü Diskuru     23 Kasım 2003             Prashanthi Nilayam 
 

 
İNSANİ DEĞERLERDE 

ANNENİN ROLÜ 
 
 

Hakikatten, dürüstlükten, sevgi ve huzurdan yoksun olan bir eğitimin değeri 
sıfırdır, 
 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgi ve huzurdan yoksun olan bütün iyi 
eylemlerinizin sonucu sıfırdır, 
 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgi ve huzurdan yoksun yetkili bir makam 
sahibi olmak sıfırdır, 
 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgi ve huzurdan yoksun yaptığınız bütün 
hayırseverlik eylemleri sıfırdır, 
 
Bu dört nitelik, Sanathana Dharma malikanesini ayakta tutan dört 
sütundur. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 İnsan hayatının malikanesi, hakikat, dürüstlük, sevgi ve huzur’dan 
teşekkül eden dört sütun üzerinde ayakta durmaktadır. Hayatın selameti ve 
emniyeti bu dört değere bağlıdır. Bharat’ın kültürü bu değerlerin 
temelindeki kayalar üzerine kurulduğu için kadim zamanlardan bu yana 
kendisini muhafaza edebilmiştir. Bizim atalarımız, hayatlarını tam 
anlamıyla bu ebedi değerlere bağlı kalarak sürdürmüşlerdir. Bu değerlerden 
yoksun olan hayat malikanesi, anında çökecektir.  

İnsanlar bu dört değeri hiç olmazsa bir dereceye kadar uyguladıkları 
için insanlık bu güne kadar varlığını koruyabilmiştir.  
 Bir çocuğun kişisel hayatı, ebeveyninin niteliklerinden büyük bir 
şekilde etkilenir. Jijabai’nin gösterdiği sevgi, Shivaji’yi büyük bir savaşçı 
yaptı. Annesi Kausalya’nın asil nitelikleri, Rama’nın ilahi vasfının 
gelişmesini sağladı. İkiz kardeşler olan Lava ve Kusha, asil ve erdemli 
anneleri Sita sayesinde güçlü ve ünlü oldular. Aynı şeyler bizim kadim 
bilgelerimiz ve ermişlerimiz için de geçerlidir. Ebeveynlerinin asilane 
etkileri sonucu hayatlarını kutsallaştırmışlardır. Günümüzde insanlar, 
yaşamları üzerinde yaptığı etkiyi anlamaktan aciz oldukları için 
ebeveynlerini boşlarlar. Ancak ebeveynleri sayesinde hayatta yüksek mevki 
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sahibi oldukları gerçeğini unutuyorlar. Gandi, dindar annesi Putlibai 
sayesinde Mahatma olmuştur. Guguk kuşu ötmeden yemek yemeyeceğine 
dair uyguladığı bir yemini vardı. Günlerden bir gün, yemek yemek için uzun 
bir zaman guguk kuşunun ötmesini beklemek zorunda kalmıştı. Genç Gandi, 
annesinin böylesine uzun bir zaman aç kalmasına tahammül edememişti. 
Evden dışarı çıkarak guguk kuşunun sesini taklit etti. Sonrada içeri gelerek, 
“Anne, guguk kuşu çağrısını yaptı haydi yemeğini ye,” dedi. Annesi, 
oğlunun yalan söylediğini hemen anlamıştı. Bundan duyduğu üzüntüyü 
saklayamayarak Gandi’ye bir tokat attı ve, “Ben ne günah işledim ki, senin 
gibi yalancı bir evlat doğurdum!” dedi. Bunları söylerken göz yaşlarını 
tutamıyordu. Gandi pişman olarak kendisini affetmesi için dua etti. O andan 
itibaren bir daha yalan söylemeyeceğine dair söz verdi. İşte bu şekilde bizim 
kadim insanlarımız anneleri sayesinde erdemliliklerini geliştirmiş ve yüksek 
mevkilere ulaşmışlardır. Günümüzde insanlar hakikate önem vermedikleri 
ve düşüncelerinde, sözlerinde ve eylemlerinde sahte oldukları için ülkemiz 
büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Bir ulusun refahı, annenin çocuklarına 
aktardığı öğretilerde yatar. Ebeveynler hakikat yolunu izlerlerse, çocuklarda 
doğal olarak onlara özeneceklerdir.  
 Eski zamanlarda, her dolunay gününde kutsal ritüel olan 
Sathyanarayana Vratam’ı uygulamak Bharat kadınları arasında yaygın bir 
adetti. Aynı şekilde, anne Easwaramma da yakın komşusu olan Karanam 
Subbamma ile birlikte her dolunay günü, Sathyanarayana Vratam’ı 
uygulardı. Karanam Subbamma sık sık Easwaramma’ya, “Sathyanarayana 
Vratam’ı uyguluyorsun. O’nun kutsaması sonucu bir oğlun olacak. Ona 
Sathyanarayana ismini vermeni istiyorum,” derdi. Yine böyle bir dolunay 
günü, Subbamma’nın evinde yapılan Sathyanarayana Vratam uygulamasına 
iştirak eden Easwaramma öğleden sonra geç saatlere kadar hiçbir şey 
yiyemedi. Kocası Pedda Venkama Raju da dahil bütün aile efradı onun bu 
kadar zaman aç kalmasına üzülmüşlerdi. Pedda Venkama Raju, bu kadar 
katı uygulamalar yapmanın gereksizliği üzerinde tartışıyordu. Fakat 
Easwaramma kararlıydı. Onlara kendisini beklememelerini söyleyerek, 
“Ben hiç aç değilim. Sathyanarayana Vratam bana yemek yemekten daha 
önemli,” dedi. Ritüel tamamlandıktan sonra, Subbamma Easwaramma’ya 
Prasadam (kutsanmış yiyecek) getirdi. Ancak Prasadam’ı yedikten sonra 
Easwaramma normal yemeğini yedi. O günlerde kadınlar bu gibi ritüelleri 
büyük bir samimiyet ve Allah’a bağlılık içinde yerine getirirlerdi. Ancak 
Prasadam’ı yedikten sonra Easwaramma hamile kalabilirdi. Yad Bhavam 
Tad Bhavati (hisler ne ise, sonuç da öyle olur). Bazı insanlar kutsal emirlere 
inanırlar ve onlara bütün ciddiyetleriyle bağlı kalırlar, bazıları ise bunlara 
önem vermezler. Easwaramma bu emirlere harfiyen riayet edenlerdendi. 



 3 

Ancak Vratam’ı uyguladıktan ve Prasadam’ı aldıktan sonra ev işlerine 
başlardı. Okuma yazması yoktu. Fakat Allah’a karşı sarsılmaz bir inancı 
vardı. Hamileliğinin yedinci ayında bir gün Subbamma ona, “Easwaramma, 
Rab Sathyanarayana’nın rahmeti sayesinde karnındaki çocuk güvende,” 
dedi. Çocuğun isminin Sathyanarayana konacağına dair kendisinden söz 
aldı. Pedda Venkama Raju’nun annesi de Rab’bin sadık bir müridi idi. O da 
çocuğun isminin Rab Sathyanarayana’nın ismine izafeten konması 
taraftarıydı.  
 Çocuk doğmadan önce çok önemli bir olay yer aldı. O zamanlarda 
Puttaparthi ufacık bir köy idi. Köyün merkezinde, herkesin su almak için 
kullandığı bir su kuyusu vardı. Bir gün Easwaramma kuyudan su çekiyordu. 
Birdenbire beyaz parlak bir ışığın bir şimşek gibi gökyüzünden düşerek 
rahmine girdiğini gördü. Aniden, fırtınaya benzer bir rüzgar çıktı. O anda 
evinden çıkan Subbamma, ışığın Easwaramma’nın rahmine girdiğini 
görmüştü. Bu güne kadar bunu hiç kimseye söylememiştim. Avatar’ın 
inişiyle olan ilişkinin önemini anlamanız için bu gün bunu açıklıyorum. Bu 
olay olmadan bir gün önce Pedda Venkama Raju, Subbamma’nın evinin 
önünden geçerken onu içeri çağırmış ve, “Venkama Raju, yarın çocuk 
doğduğu vakit onun ismini Sathyanarayana koyacaksın,” demişti. Fakat o, 
bu senin saçma bir imajinasyonun diyerek Subbamma’nın tavsiyesini bir 
kenara itmişti. 
 Sabahın saat üçünde hayırlı bir anda çocuk doğdu. Çocuk doğunca, 
ağlaması doğaldır. Fakat bu çocuk hiç ağlamadı. Ebe ve evdeki kimseler 
çocuğun ölü doğmasından endişelenmişlerdi. Easwaramma da çok endişe 
içindeydi. Kimse farkında olmadan çocuğu ağlatmak için ona bir çimdik 
attı. Fakat ağlayacak yerde çocuğun gülümsemesi onu hayretlere 
düşürmüştü. Herkes yeni doğmuş bir bebeğin böyle gülümsemesine 
şaşırmıştı. O sırada Subbamma eve gelerek, “Easwaramma, hayırlı bir anda 
erkek bir çocuk doğurduğunu işittim. Çocuğu görebilir miyim?” dedi. 
Easwaramma çocuğu bir kumaşla sararak Subbamma’nın önüne koydu. 
Subbamma ortodoks Brahmin bir hanımdı. O zamanlarda ortodoks Brahmin 
kimseler kendilerini başkalarından mesafeli tutarlardı. Eğer yanlışlıkla 
başkalarına dokunurlarsa hemen banyo yaparlardı. Bu nedenle Easwaramma 
çocuğu Subbamma’dan biraz mesafeli tutmuştu. Bunu gözleyen 
kayınvaldesi, “Easwaramma, o buraya büyük bir sevgiyle ve endişeyle 
çocuğu görmeye geldi. Çocuğu tutması için niçin onu Subbamma’nın 
kucağına vermiyorsun? Niçin onu uzakta tutuyorsun?” dedi. Easwaramma, 
“Anne! Subbamma çok dindar ve ortodoks Brahmin bir hanımdır. Yeni 
doğmuş bir bebeğe belki dokunmak istemez. Bu nedenle ondan mesafeli 
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durmalıyız,” dedi. Hakikatte Subbamma’nın kendisinde böyle ayrımcı 
duyular yoktu. 
 Anne Easwaramma büyük bir sevgi ve şefkatle çocuğa baktı. Günler 
geçti ve bebek bir erkek çocuk olarak büyüdü. O, mithabhashi ve mithahari 
(az konuşan ve az yiyen) idi. Oğlunun garip davranışları Easwaramma’yı 
şaşırtıyordu. Normalde çocuklar yemek yemeyi severler. Bilhassa bazı 
kimseler balık ve et gibi vejeteryan olmayan yiyecekleri tercih ederler. 
Fakat oğlu vejeteryan olmayan yemeklere tamamen karşı idi. Hatta 
vejeteryan olmayan yemeklerin piştiği evlere dahi gitmiyordu. Onun böyle 
asil niteliklerini gören Easwaramma, oğlunun sıradan bir çocuk olmadığını 
fakat ilahi bir doğaya sahip birisi olduğunu anlamıştı. En büyük kızı 
Venkamma da çocuğun ilahi doğasını farketmişti. İkisi birlikte çocuğu 
büyük bir sevgi içinde büyüttüler. Ona ninni olarak kutsal ilahiler 
söylerlerdi. Çocuk işte böyle asil bir çevrede büyüdü 
 Puttaparthi’de muntazam bir okul olmadığı için, bu bedenin ağabeysi 
Seshama Raju, Beni Uravakonda’ya götürerek bir okula yerleştirdi. 
Bellary’nin o zamanki Belediye Başkanı Rama Raju, Seshama Raju’nun 
arkadaşı idi. Tatil esnasında bizi Hampi’deki Virupaksha mabedine götürdü. 
Ben mabede girmekte tereddüt ediyordum. Seshama Raju, kendileri 
Darshan almak için içeri girdiklerinde eşyalara bakmam için Bana talimat 
verdi. Ben itiraz etmeden dışarıda kalarak bekledim. Rahip, içeride kutsal 
Mabut’a Arati veriyordu. Fakat kutsal odada Rab Virupaksha’nın yerinde 
Beni görünce şaşırmışlardı. Seshama Raju gözlerine inanamamıştı. Gerçekte 
artık Benim sınırımı aştığımı düşünmüştü. Kutsal odaya girmemin doğru 
olmadığı fikrindeydi. Mabetten fırlayarak dışarı geldi ve Beni dışarıda 
bekler buldu! Hemen tekrar içeri girdi ve orada da Beni buldu! Buna 
rağmen yine de şüphe içindeydi. Karısına, “Sen dışarı git ve Sathya’ya göz 
kulak ol. Her hangi bir yere gitmesine izin verme. Bu arada ben içeri 
gideceğim ve orada olup olmadığını kontrol edeceğim,” dedi. O da 
söyleneni yaptı. [İçeri giren Seshama Raju] Kutsal odada yine gülümseyen 
Sathya’yı buldu. Bunun bir rüya mı, bir halisünasyon mu yoksa gerçek mi 
olduğuna bir türlü karar verememişti. O arada, arkadaşı Rama Raju, Benim 
başımın etrafında parlak bir avra farketmişti. Bunu Seshama Raju da dahil 
karısından başka kimseye söylememişti. Hakikatte Seshama Raju şüphelerle 
dolu idi. 
 Tatil sona ermişti ve biz Uravakonda’ya dönüyorduk. Rama Raju, 
ayrılış hediyesi olarak Bana iki kilot ve bir gömlek getirmişti. O günlerde 
yaka iğnesi takmak moda idi. Bu nedenle Rama Raju, kendisini daima 
hatırlamam duasıyla Bana bir altın yaka iğnesi hediye etti.  
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 Ben bir müddet orada kaldım. Çok insan Bana gelerek, “Sen bir 
hayalet misin yoksa bir şeytan mısın? Sen kimsin?” gibi çeşitli sorular 
sordular. Ben onlara ne bir hayalet ne de bir şeytan olmadığımı söyledim. 
“Benim gerçekte Sai Baba olduğumu bilin.” Bana, “Senin Sai Baba 
olduğunu nereden bileceğiz? Bunu ispat edebilir misin?” diye sordular. O 
zamanlarda Anantapur Bölgesinde gerçekten hiç kimse Sai Baba ismini bile 
işitmemişti. Elime bir miktar çiçek alarak yere fırlattım. Etrafımdakiler bunu 
seyrederlerken, çiçekler Telegu harflerine dönüşerek Sai Baba ismini 
yazdılar. Birisi bir fotoğraf makinası ile gelerek taşın üzerinde otururken 
resmimi çekti. Önümde bulunan küçük bir taş, resimde Shirdi Sai Baba 
olarak çıktı. Bu resimden bir çok kopya yapılarak herkese dağıtıldı. 
 O gün üzerinde oturduğum bu taş, halen de şimdi oradadır. Sri 
Sathya Sai Organizasyonunun Andhra Eyalet Başkanı Anjanaiah, aynı 
yerde, büyük bir salonu olan çok güzel bir Mandir inşa ettirdi.  
 Yavaş yavaş Benim şöhretim yakın ve uzak her yere yayıldı. Çeşitli 
köylerden ve kasabalardan insanlar akın etmeye başladı. Kağnı arabaları 
içinde, kötü ruhlar tarafından opses edilmiş insanları Bana getirmeye 
başladılar. Benim bu kötü ruhları uzaklaştırabileceğime inanıyorlardı. Aynı 
zamanda geri zekalı çocukları da getirmeye başladılar. İnandıkları gibi, kötü 
ruhlar uzaklaştırılmış ve hastalar zihinsel problemlerinden kurtulmuşlardı. 
Bütün bu olanlardan sonra artık Benim İlahi Vasfıma inanmaya 
başlamışlardı. 
 Çok sayıda insan gelmeye başlayınca Seshama Raju’yla birlikte 
kalmam imkansız bir hale gelmişti. Gelip Beni alarak Puttaparthi’ye 
götürmesi için Pedda Venkama Raju’ya bir mektup yazdı. O zamanlarda 
Puttaparthi öyle ücra bir köşeydi ki, bir mektubun ulaşması günler alıyordu. 
Pedda Venkama Raju, pazarda alış veriş yaptığı Bukkapatnam’da mektubu 
aldı. Mektupta şunlar yazılı idi, “Baba, artık Sathya’yı bizim yanımızda 
tutmak mümkün değil. Lütfen hemen gelerek onu eve götürün.” Cebinde 
yeterli para yoktu. Otobüs parasını Seshama Raju’dan alarak otobüsle Beni 
Bukkapatnam’a getirdi. Nakliye kolaylıkları olmadığı için 
Bukkapatnam’dan Puttaparthi’ye yürüyerek gittik. Hakikatte Puttaparthi, 
etrafındaki yakın yerlerin haricinde hiçbir yerde bilinmiyordu. 
 Puttaparthi’ye vardığımızda, Kondama Raju (bu bedenin büyük 
babası) evdeydi. Kendisi çok sade/sert ve Allah düşünceli biriydi. Venkama 
Raju’ya, “bırak O’nu her ne isterse yapsın, engel olma. O ilahi bilinç içine 
dalmış. Bırak bir müddet benim yanımda kalsın,” dedi. Beni yanına aldı ve 
Bana büyük bir sevgi ve titizlik içinde baktı. 
 Dört erkek kardeş olan Pedda Venkama Raju, Chinna Venkama 
Raju, Venkatarama Raju ve Venkata Subba Raju birbirlerinden ayrı 



 6 

yaşamaya karar verdiler. Kondama Raju malları onların arasında eşit bir 
şekilde paylaştırdı. Bundan sonra Pedda Venkama Raju, “Baba, kiminle 
kalmak istiyorsun?” diye sordu. Kondama Raju, “Hiç kimseyle 
kalmıyacağım. Kendim için de hiçbir mal mülk istemiyorum. Bana 
Sathya’yı verin. Bu bana yeterli. O bana bakar,” dedi. O günlerde hiç kimse 
Beni tam ismim olan Sathyanarayana olarak çağırmazdı. Herkes Bana 
‘Sathya’ diye hitap ederdi. O günden itibaren Kondama Raju ile yaşadım ve 
ona hizmet ettim.Her gün sabah ve akşam Venkamma Bana gelirdi. Zaman 
zaman Bana, “Sathya, hiç rüya görüyor musun? Önünde her hangi birisi 
belirip Seninle konuşuyor mu?” diye sorardı. Ama Ben ona hiçbir şey 
söylemezdim. Sai Baba’ya karşı büyük bir inancı vardı. Bir gün, “Sathya, 
lütfen bana Sai Baba’nın bir resmini ver,” diye dua etti. Ben hemen Sai 
Baba’nın bir resmini materyalize ederek kendisine verdim. Bu resmini son 
nefesine kadar yanında taşıdı. 
 Bir gün Kondama Raju, Venkamma’yı çağırarak ona, “İnsanlarımız 
cehalet içinde yaşıyorlar. Sathya’nın İlahi doğasını anlayamıyorlar. O 
gerçekte Allah’ın Kendisi. Hiçbir zaman acıkmaz, hiçbir zaman susamaz. O, 
açlığı ve uyumayı aşmıştır,” dedi.  
 Namagiriamma, ailesi tarafından Easwaramma’ya verilen ismiydi. 
Benim İlahi Vasfımı idrak eden Kondama Raju, oğlu Pedda Venkama 
Raju’ya [karısının] ismini Easwaramma olarak değiştirmesini söyledi çünkü 
Kondama Raju onun (yani Easwaramma’nın) Easwara’nın Bizzat 
Kendisinin annesi olduğunun farkındaydı. 
 Gece yarısı, Kondama Raju Benim nefes alıp almadığımı kontrol 
etmek için sessizce elini burnumun yakınına koyardı. Bazen hiç nefes 
almadığımı farkederdi. Sadece Benden Soham sesinin geldiğini işitirdi. Beni 
görmek üzere insanlar Kondama Raju’nun evine akın etmeye başladılar. 
Eğer birisi bu gelenlere sual soracak olursa, “Kondama Raju’nun torunu 
ilahi güçlere sahip. Rüyalarımıza girip bizim problemlerimizi hallediyor,” 
diye cevap veriyorlardı. 
 Tatil esnasında bir kere, Seshama Raju Puttaparthi’ye geldi. Bu 
kadar çok insanın Kondama Raju’nun evine gelmesi hoşuna gitmedi. O 
zamanlar kendisi çok skeptik idi. Kondama Raju ile tartışarak evine 
kimsenin gelmesine müsaade etmemesini söyledi. O günlerde tahsil görmüş 
kimselere köylerde çok itibar edilirdi. Seshama Raju o sırada öğretmenlik 
eğitimini tamamlamıştı. Bu nedenle köydeki insanlar onu yüksek tahsilli 
olarak kabul ediyorlardı. Kondama Raju’ya, “Büyükbaba, hiç kimsenin bu 
çocuğun yakınına gelmesine müsaade etme. O’nun hiçbir ilahi gücü filan 
yok. O isteri hastası,”dedi. Bu şekilde Benim hakkımda alaylı bir şekilde 
konuşmuştu.  
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 Kadiri’de obsesyon halindeki kimselerden kötü ruhları 
uzaklaştırmakta uzman tanınan birisi vardı. Beni Kadiri’ye götürmek üzere 
bir kağnı arabasına koydular ve Venkamma da Benimle geldi. O, hiçbir 
zaman Benim yanımdan ayrılmazdı. Kadiri’deki bu [hoca] ayyaşın biriydi. 
Benim çok güçlü bir ruh tarafından obses olduğuma karar verdi ve Beni 
bundan kurtaracağını iftiharla söyledi ve Beni kamışla, kırbaçla ve buna 
benzer şeylerle dövdü. Hatta ruhu çıkarabilmek için gözlerime çok aşındırıcı 
sıvı dahi dökmekten çekinmedi. Ben bütün bunlara hiçbir tepki göstermeden 
Kendimi teslim ettim. Akşam serbest kalınca, Venkamma’dan biraz inek 
tezeğini su ile karıştırarak [gözümün] üzerine koymasını istedim. Bu 
olaydan bir gece sonra ev ziyaretçilerle dolup taştı. Venkappa, 
Subbamma’ya, “Niye benim oğlum yüzünden bu gibi olaylara meydan 
veriyorsunuz? Gelin onu bir başka eve koyalım,” dedi. Bunun üzerine 
Subbamma, Sathyabhama ile Venugopala Swami mabedleri arasında bir 
arazi verdi. Orada küçük bir oda inşa edildi. Beni bu odaya kilitlerlerdi fakat 
kilitli olmama rağmen Ben dışarı çıkar ve tepenin üstünde otururdum. Bu 
gibi mucizeler her gün olan şeylerdi. 
 Bu arada, kast açısından Subbamma’ya karşı olan kimseler 
Swami’yi zehirleyerek yok etmek istediler. Zamanın en hoş yiyeceği olan 
vada’yı çok severdim. Bundan böyle bu insanlar bir miktar vada yaparak 
bazılarının içine öldürücü zehir koymuşlardı. Subbamma devamlı olarak bu 
evlere ziyarete gitmemem için Beni uyarıyordu. Fakat onun bütün bu 
ikazlarına rağmen Ben her yere giderdim. Bu defa Ben bu eve gittim ve 
içleri zehir dolu olan vada’ları bularak onları yedim. Bunun sonucunu hep 
biliyorsunuz. Bu çeşit bir başka teşebbüs de, Benim [gece kondu] evimin 
ateşe verilmesiydi. Evin damı saman ve otlardan yapılmıştı. Bazı vicdansız 
kimseler evi ateşe vermişlerdi. Ateş büyüdükçe, insanlar Bana içeride neler 
olabileceği endişesi içindeydiler. Birdenbire tam evin üstünde bir bulut 
patlaması oldu ve boşalan yağmur ateşi söndürdü. Evin üstünün haricinde 
hiçbir yerde bir damla dahi yağmur yoktu. Venkamma, Subbamma ve 
Easwaramma ağlayarak geldiler. Bütün çatı tamamen yanmış sadece 
duvarlar kalmıştı. Duvarın üstünden baktıkları vakit Beni huzur içinde uyur 
buldular. Bana en ufak bir zarar dahi gelmemişti. Bunun üzerine Subbamma 
kilidi kırdırdı ve Beni kendi evine götürdü. Bunun gibi bir kaç tecrube ve 
sınavdan sonra insanların Sai Baba’ya olan inançları daha kuvvetlendi. 
 Penukonda’da bir başka kimse daha Sai Baba’nın müridi olduğunu 
ve mucizevi güçlere sahip olduğunu iddia etmeye başladı. Başka bazı 
kimseler de Benim elbisemi ve davranışlarımı taklit etmeye başladılar ve 
yer yer dolaşarak taraftar toplamaya çalıştılar. Sadece Benim ismimi ve 
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davranışlarımı takınarak insan devamlı taraftarlar bulamaz. Nitekim insanlar 
çok kısa bir zamanda hakikati kavradılar. 
 Bundan sonra, geçici olarak Bangalor’da oturmaya başladım. 
Easwaramma ve Venkamma, Puttaparthi’den ayrılmamam için Bana 
yalvardılar. Onlara Puttaparthi’yi hiçbir zaman terketmeyeceğime dair söz 
verdim. Çeşitli kraliyet aileleri, bunların arasında Mysore Maharani’si 
Puttaparthi’ye ziyarete gelirlerdi. O günlerde Chitravathi nehri çoğu zaman 
daha çokakardı. Kalaslar koyarak nehri geçer ve uydurma yollarda 
arabalarını sürerlerdi. Böylece, çevredeki büyük ve küçük mevkideki 
kimselerin gelmeleri çoğaldı ve yerel muhaliflerin engel yaratma fırsatları 
yok oldu.  
 Bütün büyük insanlar anneleri tarafından şekillendirilmişlerdir. 
Annelerin yüksek ahlaki karakterleri ve davranışları çocuklarının büyüdüğü 
yaşlada içlerinden yansır. Kausalya’nın erdemliliği Rama’nın yüceliği 
sonucunu yaratmıştır. Aynı şekilde de Sita, Lava ve Kusa’yı en yüksek 
şekilde yetiştirmiştir. Bundan böyle, ideal çocuklardan erdemli anneler 
sorumludurlar. Easwaramma’ya söz verdikten sonra bir daha 
Puttaparthi’den ayrılmadım. Bütün dünya buraya akın edebilir ama Ben 
hiçbir zaman Puttaparthi’yi terketmiyeceğim. Genel olarak Avatar’lar 
doğdukları yerde kalırlar. Eğer ağacı yerinden söker bir başka yere 
dikerseniz o ne kadar yaşayabilir ki? Ağaç, tohum olarak ekildiği yerde 
büyümelidir. Bu yolda sadece Sathya Sai Baba köklerini Puttaparthi’de 
muhafaza etmiş ve Puttaparthi’yi bir hac merkezi haline getirmiştir. 
Buttapatnam’daki High School tesis edilince, Benden bir dua şarkısı rica 
ettiler ve Ben de, Bharat’taki insanların çeşitlilik içindeki birliğini 
vurgulayan uygun bir şarkı besteledim.  
 Annelik gücü tarif edilemez. Annelerin dürüstlük görüşleri ve ahlaki 
değerlere olan bağımlılıkları çocuklarında tezahür eder. Onların (annelerin) 
okuma yazmaları olmayabilir. Onların yüceliği, okur yazarlıkları veya kitap 
bilgileriyle ölçülmez. Okuma yazma bilmeyen Easwaramma’nın erdemleri 
Puttaparthi’nin ismini ve şöhretini böyle büyük bir hale getirmiştir. Oğlu 
şöhret bulurken Easwaramma’nın isminin unutulması acıdır. Easwaramma 
olmasaydı böyle fenomenal bir Güç nasıl olabilirdi ki? Hiçbir zaman 
ebeveynlerinizi ihmal etmeyin. 
 Bu, Puttaparthi köyünün isminin kaynağı nedir? Bununla ilgili çok 
garip bir hikaye vardır. Venugopala Swami mabedinin yakınında, içinde 
yılan olan bir karınca yuvası vardı. Her gün çobanlar ineklerini otlatmak 
için köyün açıklarına götürürlerdi. İneklerden bir tanesi bu karınca yuvasına 
gider ve yılan onun memesinden süt emermiş. Her gün bu inek, memesi boş 
olarak eve dönermiş. Çobanlar bunun sebebini bulmuşlar ve yılanı 
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öldürmeyi planlamışlar. Bir gün yılan inekten süt emerken kaya parçası ile 
yılana vurmuşlar. Buna müthiş kızan yılan, çobanların ve ineklerin artık bu 
köyde yaşamamaları için lanette bulunmuş. İşte bu nedenle çobanlar 
Puttaparthi köyünü terkederek evlerini Gokulam’a yakın yerde 
kurmuşlardır. Hatta bu gün bile bu durumu, kendinizde görebilirsiniz. Yılanı 
öldürmek için çobanların kullandıkları kaya parçasına halen, Venugopala 
Swami idolu olarak ibadet edilmektedir. 
 Bu gün sizlere, Sai Baba ve Puttaparthi isimlerinin önemini 
anlatmak için bütün bunları teferruatlı bir şekilde açıkladım. Puttaparthi’nin 
geçmişte büyük bir tarihi vardır. Çok sayıda ünlü insanlar burayı ziyaret 
ettiler. Çok sayıda zengin insanlar burada yaşadı ve bu köyün ismini ve 
şöhretini yükselttiler. O günlerde Mysore Maharaja’sı ve annesi buraya sık 
sık gelirlerdi. Bunun gibi birçok ünlü kimseler Puttaparthi’nin önemini 
anlamışlar ve saygı göstermişlerdir. 
 
Puttaparthi’nin Rab’bi sizi her zaman koruyacaktır, 
O, merhametin somutlaşmışıdır, 
O, sizin elinizden tutacak ve sizi hayat okyanusunun öbür tarafına 
geçirecek, 
Sizi her ne şart olursa olsun hiç bırakmıyacaktır. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sai’nin İlahi yakınlığının sevincini yaşayabilmek için büyük bir 
liyakat elde etmiş olmanızdan dolayı çok şanslısınız. Swami ile beraber 
şarkı söylemek ve oyun oynamak sizin için çok büyük bir şanstır. Siz, Sai 
ile berabersiniz ve Sai de sizinle beraber. Bu nedenle Ben daima, “Ben ve 
siz biriz,” derim. Allah’ın gücü ve görkemi insan anlayışının ötesindedir. 
O’na sarsılmaz bir inançla bağlanın. 
 
Öğrenciler! 
 Puttaparthi’ye gelerek burada eğitim gördüğünüze göre, 
Puttaparthi’nin itibarını korumak için her gayreti göstermelisiniz. Önemli 
bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Genelde öğrenciler tatillerini kendi 
evlerinde geçirmek isterler. Fakat burada öğrenciler, tatil başladıktan sonra 
bile evlerine gitmek istemiyorlar. İçlerinden pek azı evlerine gitmekte. Pek 
çoğu mezun olduktan sonra dahi burada kalmak istiyor. Bunun sebebi nedir? 
En büyük İlahi mıknatıs buradadır. Allah her birini cezbetmektedir. O’nun 
gücü bütün tahminlerin ötesindedir. Önümüzdeki yıllarda bu mıknatısın 
gücünü daha da fazla deneyimleyeceksiniz. 
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(Bagavan, “Hari Bhajan Bina...” Bajan’ını söyledi ve Diskuruna devam 
etti.) 
 
(Dr. Anjanaiah’ı göstererek, Swami şunları söyledi) O, Uravakonda’da bir 
Mandir inşa etti. Üzerine oturarak insanlığa, ilk dersi verdiğim taşın bu 
Mandir’de kutsal bir yeri vardır.. Kendisi M.Sc. Ph.D. diplomalarını alarak 
bir işe girmişti. Fakat sonra bu işinden istifa ederek kendisini Swami’nin 
hizmetine adadı. Halen kendisi, Andhra Pradesh Sri Sathya Sai Seva 
Organizasyonunun Eyalet Başkanı’dır. (Yaşlı bir saliği göstererek) Bu da 
Dr. Anjanaiah’ın kayın pederidir. O da Uravakonda’da oturmaktadır. Swami 
için 100 dönüm araziyi ayırarak çeşitli meyveler yetiştirmekte ve onları 
Puttaparthi’ye göndermektedir. Şu anda 100 yaşını doldurmuştur. Sizlere 
önemli bir başka şey daha söylemek istiyorum. Burada Prasanthi 
Nilayam’da hayatlarını Swami’ye adayarak oturan kimseler dolu dolu 100 
yıl yaşarlar. Kasturi buraya gelerek dolu dolu bir hayat yaşamıştır. Aynı 
şekilde Pujari Kistappa da. Hepiniz Kamavadhani ismini işitmişsinizdir. O, 
büyük bir Vedik bilgini idi. Buraya geldi ve 30 yıl burada kaldı ve 
Puttaparthi’den hiç ayrılmadı. Bir gün burada Mandir’de Rama Kalyanam 
yaptıktan sonra Bana, “Swami odama gidiyorum. Bir kutsal banyo yapıp 
geri geleceğim,” dedi. Ben ona, “Geri gelmene gerek yok. Banyodan sonra 
yemeğini ye ve rahat uyu,” dedim. Evine giderek banyosunu yaptı. 
Swami’nin talimatı gereğince yemeğini yedi ve istirahat etti. Uyurken huzur 
içinde öldü. Sai ismi hiç aklından çıkmazdı. Hiç hasta olmadı. Sorayya 
isminde bir başka salik daha vardı. Kendisi bekardı. Hiçbir arzusu yoktu. 
Buraya gelmeden önce Venkatagiri Raja’nın yanında çalışıyordu. Bir gün 
Raja’ya Puttaparthi’ye gitmek istediğini söyledi. Raja buna çok memnun 
olarak buraya gelmesi için onu hazırladı. Burada 30 yıldan fazla kalarak 
Swami’ye hizmet etti. O da 100 yıl yaşadı ve uyurken huzur içinde öldü. 
 (Swami Sri Gopal Rao’yu kürsüye çağırdı) Bir çoğunuz Gopal 
Rao’yu tanırsınız. O da 100’üncü yılını tamamlamakta. Çok yaşlı olmasına 
rağmen muntazaman kantine gider ve saliklere su dağıtırdı. Andhra 
Bankası’nın Müdürü iken büyük bir grev olmuştu. Birçok tanınmış kimseler 
tutuklanmıştı. Indira Gandi kendisine bir telegraf gönderdi. O gün Ben onun 
evine öğle yemeğine gitmiştim. Ona, “Gopal Rao, siyasi baskıya boyun 
eğme. Seçtiğin yol hakikat yoludur. Bundan bir adım dahi geri atma,” 
dedim. Benim emrime riayet etti. Ona hiç kimse dokunamadı. Şu anda 
Namasmarana yaparak Prasanthi Nilayam’da mutlu bir şekilde yaşıyor. Dr. 
Padmanabhan’ın babası Seshagiri Rao, emekli olduktan sonra 63 yaşında 
buraya geldi. O da 100 yıl yaşadı ve huzur içinde vefat etti. Bütün bu 
salikler mutlu ve sağlıklı birer hayat yaşadılar. Hiçbir zaman bir başkasının 
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hizmetine muhtaç olmadılar. Gopal Rao’ya, bir başkasının hizmetine 
ihtiyacı olmadan huzur içinde öleceğini ve ona cesur olmasını söylemiştim. 
Bu şekilde çok sayıda salik İlahi Olan’ın yakınında uzun ve huzurlu bir 
hayat sürmüşlerdir. Fiziksel beden günün birinde muhakkak yok olacaktır. 
Fakat bir insan başkalarına ihtiyaç duymadan bedenini huzur içinde 
terketmelidir.  
 
(Sonunda Swami, Sri Gopal Rao’nun birkaç kelime konuşmasına müsaade 
etti.) 

 
 
 

***** 

 
Bir kadının kalbi çok kutsal olup, balözü, 
sevgi ve merhametle doludur. Bu sebeple 
çok kolay yumu�ar. Bazı zamanlar 
kadınlar da kızabilirler ancak derhal 
pi�man olup uzla�ırlar. Kali Ça�ının 
tesirlerinden dolayı bazen modern 
kadınlar sevgi ruhundan yoksun 
olmaktadırlar. Ancak, günümüzde dahi 
erdem ve karakter sahibi birçok kadın 
vardır. Böyle asil kadınlar sayesinde 
Bharat bugün bulundu�u konumdadır. 
     BABA 


